INFORMACIJE IN PRIJAVE:

Kotizacija za udeleženca, ki vključuje udeležbo na kongresu, gradivo,
pogostitve med odmori ter večerjo, znaša:
• Za člane Zbornice Davčnih Svetovalcev Slovenije 150 EUR + DDV;
• Za upokojence (bivše člane DDSS) in redne študente
(ob predložiti potrdila o vpisu) 100 EUR + DDV;
• Za komitente in poslovne partnerje članov Zbornice Davčnih Svetovalcev Slovenije
300 EUR + DDV;
• Za vse ostale udeležence 360 EUR + DDV.
Kotizacijo nakažite na račun ZDSS, Tržaška 207, Ljubljana,
TRR: 03100-1002185864, SKB d.d., sklic: 00-01-2017.
Prijava je možna preko elektronske prijavnice na spletni strani: www.davki.org.
Rok za prijavo je 12.5.2017
Več informacij na spletni strani www.davki.org.

HOTELSKA NAMESTITEV:

Možna je namestitev v hotelu Sotelia **** v eno ali dvoposteljnih sobah.
Cene za namestitev so v EUR na dan (DDV vključen), kot sledi:
• polpenzion v enoposteljni sobi 92,00 EUR
• polpenzion v dvoposteljni sobi po osebi 79,00 EUR
• turistična taksa 1,25 EUR
Cena je na osebo in vključuje:
• polpenzion (zajtrk in kosilo) v izbrani sobi
• kopanje v bazenih Wellnes center Termalija ter vstop v savna svet Wellnes centra Termalija
• dnevni program vodne aerobike
• uporabo fitnes studia
• brezplačni parkirni prostor pred hotelom
• brezplačni WI-FI
Prijava in rezervacija namestitve:
Telefon: 03/829 78 36
Elektronska pošta: booking@terme-olimia.com
Generalni pokrovitelj:			

Medijski pokrovitelj:

DNEVI DAVČNIH SVETOVALCEV 2017

18. in 19. maj 2017
Hotel Sotelia,
Terme Olimia, Podčetrtek

Četrtek, 18. maj

Petek, 19. maj

09.00 – 09.30

10.00 – 11.30
Pregled aktualnih sodb SEU s področja DDV
Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka
Pregled najbolj aktualnih sodb Sodišča Evropske unije s področja DDV.

Registracija udeležencev

09.30 – 09.40	Otvoritev dnevov
Simona Štravs, predsednica ZDSS
 ozdravni nagovor
P
Peter Misja, župan občine Podčetrtek
9.45 – 10.45
Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije - računovodsko davčni vidik
Biserka Šubelj, davčna svetovalka ZDSS
- Kaj sploh pomeni elektronska oblika arhiviranja?
- Ali sta obliki zapisa PDF in JPG ustrezna elektronska oblika arhiviranja?
- Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?
10.45 – 11.15
Odmor za kavo
11.15 – 13.15
Okrogla miza – Ali predpisani prispevki za socialno varnost dosegajo svoj namen?
Vabljeni: predstavnik FURS, ZPIZ, ZDSS, ZZZS, MZ, MF, GZS, MDDSZ
Moderira: mag. Suzana Tokič, podpredsednica ZDSS
13.15 – 14.45
Odmor za kosilo
14.45 – 15.45
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – glavne naloge zavezancev
in novosti v zakonodaji
Branka Glojnarič, vodja Sektorja za preventivo in nadzor na Uradu RS za preprečevanje
pranja denarja
- Glavne naloge zavezancev na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma;
- novosti ZPPDFT-1;
- uvedba registra dejanskih lastnikov.
15.45 – 16.45
Pomen zagotavljanja dostojnega dela
Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo
Inšpektorat RS za delo na terenu še vedno ugotavlja vsako leto več kršitev zakonodaje,
ki jo nadzira. Glavna inšpektorica RS za delo bo predstavila, katere so najpogostejše
kršitve, in opozorila na pomen spoštovanja zakonodaje tudi z vidika zagotavljanja
dostojnega dela delavcev, ki so vsekakor bolj uspešni in učinkoviti, to pomembno vpliva
tudi na njihovo zadovoljstvo ter zdravje in varnost.
18.30
Družabni del
skupinski odhod izpred hotela

11.30 – 13.00
Novejša sodna praksa rednih sodišč in Ustavnega sodišča v davčnih zadevah
Tamara Kek, odvetnica
Pregled sodne prakse rednih sodišč in Ustavnega sodišča v davčnih zadevah
13.00 – 13.30
Odmor za kavo
13.30 – 15.00
Asertivnost – ko vas drugi ne le poslušajo, temveč tudi slišijo, spoštujejo in
upoštevajo
Nataša Škofic Kranjc, INLPTA NLP-master, sociologinja
Asertivnost pojmujemo kot vzorec vedenj, ki lahko prepreči težave v komunikaciji in
pripadajoča negativna čustva. To je sposobnost odkritega izražanja lastnega mnenja,
prepričanj, pravic, potreb ali čustev, pri čimer hkrati upoštevamo našega sogovornika
15.00
Zaključek

